
           Aneks nr 3 do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  

 

W dniu 2.09.19r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

w Rozdziale I,  pkt 8: 

 

„Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w Szkole Podstawowej Specjalnej w Łękawie. W 

Szkole funkcjonują oddziały klas dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego aż do czasu 

całkowitego ich wygaszenia”. 

 

zmienia brzmienie na: 

 

„Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w Szkole Podstawowej Specjalnej w Łękawie.” 

 

W rozdziale II,  paragraf 1pkt 2: 

 

„Ośrodek jest placówką socjoterapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 11 lat do 

20 lat” 

 

zmienia brzmienie na 

„Ośrodek jest placówką socjoterapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 10 lat do 

24 lat” 

 

W Rozdziale III, paragraf 7 pkt 10: 

 

„wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego (egzaminu klas VIII) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych wychowanka” 

 

zmienia brzmienie na:           

                                                                                       

„wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu klas VIII 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka” 

 

  W Rozdziale IV, paragraf 11 pkt1: 



 

„W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  wchodzą:                             

1) Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum wchodzącego w jej skład 

2) grupy wychowawcze.” 

 

zmienia brzmienie na: 

 

„W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  wchodzą:                             

1) Szkoła Podstawowa Specjalna 

2) grupy wychowawcze.” 

 

paragraf 13 pkt 1: 

 

„Na terenie Ośrodka działa  Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum 

wchodzącymi w jej skład” 

zmienia brzmienie na: 

 

„Na terenie Ośrodka działa  Szkoła Podstawowa Specjalna” 

 

W rozdziale V: 

 

Usuwa się paragraf 17. 

 

Paragraf 20:  

 

pkt 1 „Rok szkolny dzieli się na 2 części zwane semestrami” 

 

zmienia brzmienie na: 

 

„Rok szkolny dzieli się na 2 części zwane semestrami, przedzielone feriami zimowymi” 

 

Usuwa się punkt 1a. „Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do pierwszego 

piątku po 10 stycznia następnego roku kalendarzowego. Semestr drugi trwa od pierwszego 

poniedziałku po 10 stycznia danego roku kalendarzowego do końca roku szkolnego 



przewidzianego w kalendarzu roku szkolnego dla Szkoły w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Łękawie”.  

 

W rozdziale V paragrafie 24 pkt 7: 

 

„Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne                            w ramach 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. Szczegóły dotyczące zasad promowania uczniów w trakcie 

roku szkolnego określa procedura śródrocznej promocji uczniów w Gimnazjum w  Łękawie.  

 

Zmienia brzmienie na: 

 

„Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne                            w ramach 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. Szczegóły dotyczące zasad promowania uczniów w trakcie 

roku szkolnego określa procedura śródrocznej promocji uczniów w Szkole w  Łękawie”.  

 


